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Lázně Dr. Vrbenského, Johann Schicht Bad 
Truhlářova 2, Ústí nad Labem - Střekov 

 

architekt: Paul Brockhardt 

 

stavebník: Schichtovy závody – George Schicht AG 

 

datum stavby:  1930 - 1931 

 

stavební sloh:  abstrahovaný neoklasicismus 
 

 

 

 

K 80. jubileu založení firmy Schicht v roce 

1928, se správní rada podniku rozhodla 

postavit na úpatí vrchu Sedlo moderní 

kryté plavecké lázně. Autorem návrhu byl 

architekt Paul Brockhardt, který je 

podepsán i pod mnoha dalšími ústeckými 

stavbami jako jsou palácové vily Petschků 

a Weinmannů v Churchillově ulici nebo 

ústecká poliklinika. Budova byla navržena 

vcelku moderně, v abstrahovaném 

neoklasicistním slohu. Jednalo se o 

železobetonovou skeletovou stavbu s 

ocelovým zastřešením a rozsáhlým 

prosklením bazénové haly. Stavba trvala 

15 měsíců a slavnostní otevření se konalo 

dne 6. září 1931. Lázně původně nesli 

jméno Johanna Schichta, který byl synem 

zakladatele firmy Geogra Schichta a 

zasadil se o přesídlení a zásadní rozvoj 

podniku na Střekově. 

Lázně byly určeny především pro 

zaměstnance firmy ale sloužily i široké 

ústecké veřejnosti. Ve své době šlo o jedno 

z nejmodernějších zařízení v Evropě. Mezi 

vybavenost patřily vanové koupele, sauna, 
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místnosti pro masáže i perličkové koupele 

a plavecký bazén. Ten měl rozměry 25 x 12 

m a jeho největší hloubka byla 3,5 m. 

Součástí budovy byly i další služby jako 

kadeřnická a holičská provozovna a 

dětská lékařská poradna. Bazénová hala 

byla prosklenou stěnou spojena s rozsáhlou 

zahradou, sloužící jako sluneční lázně, s 

brouzdalištěmi, hřištěm a travnatými 

plochami. 

Po 2. světové válce byly lázně 

přejmenovány podle Dr.Bohuslava 

Vrbenského, prvorepublikového 

anarchisty, komunistického politika a 

ministra několika vlád. V poválečných 

letech došlo v Ústí, i díky střekovským 

lázním k založení a úspěšnému rozvoji 

sportovního i rekreačního plavání. V 

sedmdesátých letech byl kus výš nad 

lázněmi zbourán evagelický kostel a v 

sousedství lázní postavena budova 

telocvičen a hotelu, dnes známá jako 

Slavoj Severotuk. 

V roce 1965 došlo v lázních k mimořádně 

závažné události, a to k výskytu původce 

zánětu mozkových blan, na základě čehož 

musel být bazén uzavřen a kompletně 

rekonstruován. Poté sloužil až do začátku 

90.tých let, kdy byl objekt privatizován do 

soukromých rukou a krátce nato byl celý 

provoz lázní ukončen. Nový majitel 

plánoval rozsáhlou přestavbu v moderní 

sportovní centrum. Z té ale sešlo a od té 

doby zůstal objekt opuštěný a přecházel z 

majitele na majitele. Kdysy honosné lázně 

tak postupně chátrali, což pokračuje 

bohužel v podstatě dodnes.  

Poslední, konečně snad nadějnou 

zprávou, je schválený záměr městského 

obvodu Střekov budovu koupit zpět do 

majetku města. I přes pravděpodobně 

značné náklady na obnovu, by bylo 

myslím skvělé, tuto významnou ústeckou 

stavbu zachránit.  

 

autor textu: Jan Hrouda 
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